JAZYK A MOZEK
SOBOTA 12. 6. | 14.00 HOD.
ROBOTICKÉ HRAČKY
STŘEDA 16. 6. | 16.00 HOD.
Robotické hračky – Využití robotických
programovatelných hraček přináší do vzdělávání
nový motivační prvek a možnosti vzhledem k rozvoji
algoritmickému myšlení. Prozatím se hledají cesty,
kterými by mohla probíhat jejich implementace
do vzdělávacího procesu takovou formou,
či metodou, aby nestrhla původní cíl,
záměr a obsah dané výuky. Příklady
aktivit uvede Jakub Rattay.

JAZYKY V OHROŽENÍ
SOBOTA 26. 6. | 14.00 HOD.
Jazyky v ohrožení (aneb proč čeština nezanikne,
ale spousta jiných jazyků ano). Na světě je asi
7000 tisíc jazyků. Odhaduje se, že do konce
století jich mohou až dvě třetiny zaniknout.
Proč mizí jazyky světa a o co všechno
přicházíme se ztrátou jazyků? Co má zánik
jazyků společného se zánikem přírodních
druhů? A jak je na tom čeština a další
jazyky na našem území? Tyto otázky
si kladem přednáška "Jazyky
v ohrožení" určená široké
veřejnosti. Přednáší
Jakub Jehlička.

Jazyk a mozek (aneb proč rčení "kolik jazyků
znáš, tolikrát jsi člověkem" skutečně platí
a proč mají bilingvní lidé větší mozek). Když
se učíme nový jazyk, získáváme mnohem víc,
než jenom schopnost se dorozumět. Získáváme
také nový pohled na svět a svým způsobem
se doopravdy stáváme "novým člověkem".
Co přesně dělá vícejazyčnost s naším mozkem?
Jak moc se chápání světa u mluvčích různých
jazyků liší? Na tyto a další otázky zkusí odpovědět
přednáška Jakuba Jehličky z platformy
Library of Languages/Knihovna řečí
na Univerzitě Karlově.

VÝSKYT VLKA
OBECNÉHO NA DĚČÍNSKU
ČTVRTEK 17. 6. | 18.00 HOD.
Výskyt vlka obecného na Děčínsku – základní informace
o ekologii, biologii, historickém a aktuálním rozšíření
vlka v ČR a Děčínsku představení metodiky
monitoringu, aktuální výskyt vlka
na Děčínsku. Přednášku
povede Lukáš Žák.

PŘEDNÁŠKY
JSOU ZDARMA
Prosíme o dodržování hygienických
nařízení, nařízených vládou ČR. Účastníci
se budou muset prokázat testem, očkováním,
nebo proděláním covidu v posledních 180 dnech.
Lucie Syrovatkova, lucie.syrovatkova@sinstitut.cz,
tel.: 775 246 211.
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